COMBO PHÚ QUỐC: VÉ MÁY BAY + BESTWESTERN SONASEA 5*
Độ dài tour
Chương trình tham khảo
Khởi hành

3 ngày 2 đêm
Hàng ngày

Tọa lạc tại đảo Phú Quốc, Best Western Premier Sonasea Phu Quoc có nhà hàng, hồ bơi ngoài trời, trung tâm thể dục và quán bar. Cách 1,3
km từ Bãi Dài, khách sạn còn có khu vườn và sân hiên. Tại đây cũng cung cấp dịch vụ lễ tân 24 giờ, dịch vụ đưa đón sân bay, dịch vụ phòng và
WiFi miễn phí trong toàn bộ khuôn viên.
Khách nghỉ tại resort có thể thưởng thức bữa sáng tự chọn hoặc bữa sáng kiểu Mỹ.
Tại Best Western Premier Sonasea Phu Quoc, du khách được sử dụng bể sục.
Chỗ nghỉ nằm cách Chùa Sùng Hưng 11 km và Sòng bạc Corona 32 km.
Ngày 1:
Ngày 2:
Ngày 3:

Đã bao gồm
- 01 vé máy bay khứ hồi theo khởi hành từ Hà Nội-Phú Quốc - Hà Nội của Bamboo Airways.
- 20kg hành lý kí gửi + 7kg hành lý xách tay
- 02 đêm nghỉ tại Resort (bao gồm ăn sáng cho 02 người).
- Sử dụng hồ bơi và tiện ích của khách sạn

Chưa bao gồm
Những dich vụ khác không được chỉ định trong bao gồm ở trên

Thủ tục / Cần chuẩn bị
CMND còn hạn hoặc Hộ chiếu còn hạn ít nhất 6 tháng tính từ ngày đi tour về

Ghi chú
Giai đoạn mở bán: từ 01/06/2020 đến hết 30/06/2020
Giai đoạn sử dụng dịch vụ: từ 01/06/2020 đến hết 05/07/2020
Không áp dụng đồng thời các chương trình giảm giá khác của Bamboo Airways.
Khách hàng lựa chọn thời gian đi và về phụ thuộc vào tình trạng chuyến bay của hàng không và tình trạng phòng trống của khách sạn
Không hoàn hủy Combo sau khi đã xuất vé. Phí đổi tên nếu sai tên là 1.000.000/khách ( chỉ áp dụng đổi tên 1 lần)
Trong điều kiện bất khả kháng, sẽ hoàn huỷ theo điều kiện của hãng hàng không và quy định của các hệ thống khách sạn

